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ما  آمد.  وجود  به  کشورمان  نیکوکاری  اکوسیستم  در  تغییر  برای  دغدغه  یک  از  افرا 
معتقدیم موسسات نیکوکاری برای اثربخشی در پیشبرد اهدافشان، جلب مشارکت 
اجتماعی و رشد اقتصاد نیکوکاری باید توانمند، پیشرو و دارای تمامی ظرفیت ها و 
زیرساخت های الزم باشند.  همچنین هرچه این موسسات شفافیت بیشتری داشته 
باشند و پاسخگویی و گزارشگری آنها قوی تر باشد، نیکوکاران حقیقی و حقوقی بیشتری 

را برای پشتیبانی از فعالیت های خود جذب خواهند کرد.

در پاسخ به این دغدغه و در جهت تحقق اهداف فوق، افرا در سال 1398 اولین استاندارد 
بومی اداره موسسات نیکوکاری در ایران را تدوین نمود. این استاندارد با نگاه گسترده 
بستر  و  الزامات  و  یک سو  از  و  جهان  در  موسسات  این  کاری  شیوه های  بهترین  به 
فعالیت موسسات ایرانی از سوی دیگر، نگاهی جامع و یکپارچه به حوزه های زیر ساختی 
و عملکردی موسسات نیکوکاری دارد و بهترین شیوه های کاری برای فعالیت و توسعه 

پایدار موسسات نیکوکاری در ایران را ارائه می دهد.

استاندارد، محور فعالیت افرا است و سایر خدمات ما برای موسسات نیکوکاری حول 
آن شکل می گیرند. ارزیابی موسسات در چارچوب استاندارد و اعالم نتایج آن در قالب 
گواهینامه های سطح بندی شده، رویه ای هدفمند است که نه تنها جایگاه موسسه را 
در انطباق با بهترین شیوه های کاری نشان می دهد، بلکه مسیر بهبود این جایگاه را نیز 
توصیه می کند.  این توصیه ها در الیه های عمیق تر به صورت دوره های آموزشی ابعاد 
استاندارد و همچنین ارائه مشورت های موردی برای آشنایی بیشتر مدیران موسسات 

نیکوکاری با چگونگی پیمایش مسیر توسعه و بهبود عملکرد است. 

 استاندارد افرا نقطه تالقی اثربخشی موسسات نیکوکاری و نیکوکاران حقیقی و حقوقی 
است. تامین منابع دغدغه همیشگی موسسات و اطمینان از کارآیی و اثربخشی شیوه های 
تخصیص منابع و اخذ نتیجه از آنها نیز دغدغه نیکوکاران است.  استاندارد و ممیزی 
این  از  برای درک دوسویه  زبان مشترکی   ، آن  بر اساس  ظرفیت و عملکرد موسسات 

دغدغه ها و رسیدن به سطح انتظارات مشترک را فراهم می آورد.

بانک اطالعاتی و شبکه ارتباطی موسسات نیکوکاری، تولید محتوای تخصصی مرتبط 
با گروه های مرجع اکوسیستم  ارتباط مستمر  ایجاد  با اکوسیستم نیکوکاری در کنار 

پیام هیئت مدیره
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نیازهای  شناخت  همچنین  و  هدف  جامعه  با  ارتباطات  توسعه  قصد  به  نیکوکاری 
موجود، اهم دیگر فعالیت های افرا را تشکیل می دهند. یکی از فعالیت های زیربنایی 
و شاخص افرا در سال 1۴00، طرح تحقیق میدانی افرا در ارتباط با شبکه های سازمان 
های مردم نهاد بوده است که با هدف تحلیل مسائل و نیازهای شبکه ها صورت گرفته 
زیر بنایی، مبانی مناسبی  پروژه  این  از  ارزشمند کسب شده  نتایج  و  یافته ها  و  است 
برای تحلیل استراتژیک و تعیین استراتژی های اثربخش منطبق با نیازهای شبکه ها و 

اعضای آنها را فراهم می آورد. 

امروز با اتکا به ظرفیت و دانش همکاران موظف و داوطلبی که در افرا حضور دارند و 
همچنین پتانسیل عظیم نهفته در اکوسیستم نیکوکاری، افرا بیش از پیش امیدوارانه 
آینده را می نگرد و چشم اندازما برای آینده، یک اکوسیستم نیکوکاری پویا و رو به توسعه 
است که در آن استاندارد افرا در حوزه زیرساخت مدیریت و اداره موسسات نیکوکاری، 
نقش کلیدی در یکپارچگی و اثربخشی بیشتر اکوسیستم و رشد مشارکت اجتماعی و 
اقتصاد نیکوکاری ایفا می کند و این استاندارد و خدمات و محصوالت مبتنی بر آن نقطه 

اتصال اثربخش موسسات نیکوکاری و نیکوکاران هستند. 

با آرزوی سالی

 سرشار از موفقیت و سالمتی

هیئت مدیره افرا
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قرارمان این نبود! اما شد آنچه امروز است. 
آذرماه ۱۳۹۹ با بهبود نسبی از همه گیری 

کووید۱۹ پذیرفتیم که زندگی با بحران کنونی 
معاصر هم راه و رسم خودش را دارد. همان 

روزها بود که افرا را وارد فاز جدیدی در 
زندگی اش کرد. قدم در راهی گذاشتیم که 

تالش جمعی می خواست تا مسیر توسعه 
سرویس های جدید و دستاوردهایش معین 

و مشخص شود.



خودارزیابی موسسات نیکوکاری در پرتال افرا آغاز شد و داشت جان می گرفت. کم کم 
موسسات به آن اعتماد می کردند و می پیوستند. سرویس خودارزیابی افرا به صورت 
داوطلبانه و آنالین به سازمان های مردم نهاد و نیکوکاری این امکان را می دهد که جایگاه 
و عملکرد خود را بر اساس ابعاد 7گانه استاندارد افرا برای مدیریت شایسته موسسات 
نیکوکاری ارزیابی کنند. بدانند کجا هستند و به کجا می خواهند بروند. هر روز رصد 
می کردیم، گفتگو می کردیم. پایش و ارزیابی مرحله به مرحله که این خدمت داوطلبانه 

موثر است یا نه. آیا به کار اداره کنندگان موسسات نیکوکاری می آید یا  نه. 

که  است  افرا  داوطلبانه  سرویس  پراستقبال ترین  حاضر  حال  در  افرا  خودارزیابی 
را همانند  آن  را استفاده   می کنند و  آن  موسسات نیکوکاری و سازمان های مردم نهاد 
آینه ای می بینند که می توانند ابعاد اداره سازمان خود را در آن بررسی کنند و توصیه های 
کلیدی دریافت کنند. باعث افتخار ماست که توانستیم این استاندارد را تا حدی ترویج 
کنیم که موسسات زیادی به یک بار استفاده از این سرویس بسنده نمی کنند و به 
شکل ماهیانه از این سرویس استفاده می کنند و توصیه های آن را در سازمانشان به 

کار می گیرند.  

تا بحال 1۶0 موسسه از ۲۱ استان ایران از این سرویس استفاده کردند. ۶00 خودارزیابی 
توسط این تعداد موسسه در ابعاد ۷ گانه استاندارد ثبت شده است. بعد حاکمیت 
سازمانی پرمخاطب ترین بعد استاندارد افرا است و بعد از آن سرمایه انسانی،   ارتباطات و 
مالی قرار دارند. بعد فناوری کم استقبال ترین بعد استاندارد افرا در سرویس خودارزیابی 
است.  همین امر عزم ما را در توانمندسازی موسسات در زیرساخت فناوری مصمم تر 

می کرد.

خودارزیابی

از ۲۱ استان
توسط

۱۶۰ موسسه
۶00

   خودارزیابی
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در این بین و از میان همه بازخوردهایی که از خودارزیابی گرفتیم متوجه شدیم که باید 
قدم در مسیر توسعه خدماتمان بر اساس نیاز موسسات برداریم. پاسخ به نیازی 
نباید بی پاسخ گذاشت.  را  اراده جمعی و تقاضای گروه هدفمان هست  از  برآمده  که 
در  افرا  هفت گانه  استاندارد  ابعاد  آموزش  بله.  کردیم.  شروع  و  زدیم  باال  را  آستین ها 
دستور کار قرار گرفت و زمستان 99 داشت وارد آخرین فصلش می شد که اولین دوره را 

برای اولین بار و به شکل آنالین شروع کردیم. آموزش بعد حاکمیت سازمانی.

بهار 1۴00 از راه رسید و آموزش جزء جدایی ناپذیر برنامه های توسعه ای افرا شد. بهار را 
با یک دوره شروع کردیم. آموزش بعد سرمایه انسانی

فصل تابستان محصول آموزش به بار نشست. 7 دوره را در فصل تابستان آغاز کردیم. 
آموزش بعد حاکمیت سازمانی ) 2 دوره(، بعد سرمایه انسانی ) 1 دوره(، بعد ارتباطات )2 

دوره(، بعد مالی )1 دوره(، بعد فناوری اطالعات )1 دوره( شد. 

فصل تابستان وبینارهای آموزشی عمومی افرا را هم با خود به همراه داشت. 2 وبینار  
به  با وب سایت  آشنایی  وبینار  ابزار مدیریت مالی و مدیریت ذی نفعان، 3  با  آشنایی 
عنوان ابزار ارتباطی،  و 3 وبینار  برای آشنایی و ترویج  سرویس داوطلبانه خودارزیابی 

افرا. 

فصل تالقی رنگ های گرم زرد و نارنجی نیز از راه رسید. در روزهایی که حال عمومی شهر 
و مردمانش در شرایط همه گیری ویروس کرونا خوب نبود، ما هم سعی کردیم همراه 
موسسات باشیم و گام به گام با آنها مسیر توسعه را پیش ببریم. در این فصل هم 
فرآیندهای اجرایی وبینارها خوب پیش رفت. دو دوره بعد ارتباطات، دو دوره بعد سرمایه 
انسانی، یک دوره مالی، دو دوره آموزش بعد برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی و دو دوره آموزش 
بهبود مستمر محصول پاییز برگ ریز بود. در این مسیر  سه وبینار آموزشی عمومی 
خودارزیابی، سه وبینار آموزشی وب سایت ابزاری برای توسعه و یک وبینار عمومی در 
زمینه مدیریت ارتباط با ذی نفعان ما را در اکوسیستم نیکوکاری با موسسات همراه 
کرد. 200 نماینده از موسسات در سطح ملی  تنها بخشی از شرکت کنندگانی بودند که 

همراه افرا آموزش های قدم به قدم ابعاد مختلف استاندارد افرا را طی کردند. 

آموزش

7



8

زمستان رسید. ۶ دوره آموزشی ابعاد استاندارد پایان بخش این بخش از تاریخ شروع 
آموزش افرا بود. سه وبینار عمومی در زمینه خودارزیابی موسسات نیکوکاری و وب 
سایت را نیز به این مجموعه از اطالعات افزودیم تا معلوم شود که پنجره آموزش های 
که  زد  رقم  را  دفتری   ۱۴۰۰ سال  در  ما  عمومی  وبینارهای  و  افرا  استاندارد  بر  مبتنی 

قصه اش تازه فصل اولش را به پایان می برد و این راه ادامه دارد. 

راهی که شروع شد ولی نمی توان تمامش کرد. تسهیل و آغاز مسیرهای جدیدی از 
آموزش های کاربردی همراه با  نیازهایی که برای عمق بخشی به توسعه های استاندارد 

افرا برای سال ۱۴۰۱ و جاری سازی آنچه در توصیه های موسسات دریافت کرده اند. 

در داستان آموزش افرا، سوژه های قصه هایمان در دست شخصیت های اصلی داستان 
است. موسسات هستند که به ما خواهند گفت ما کدام مسیر را رفته، چگونه داستان 

را کوتاه نوشته و یا یک رمان بلند بنویسیم. 

 مجموعا ۱۴۵ نفر از
نمایندگان موسسات نیکوکاری و 

سازمان های مردم نهاد از سراسر کشور 
این دوره ها را گذراندند. 
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تعداد آموزش های ابعاد استاندارد افرا در سال ۱۴۰۰

حاکمیت  سازمانی

ارتباطات

برنامه ریزی، اجرا و  ارزیابی

فناوری

سرمایه  انسانی

مالی

بهبود  مستمر

۴

۵

۲

۲

۵

۵

۲

تعداد 
شرکت کنندگان

تعداد وبینارهای 
وب سایت

تعداد موسسات
شرکت کننده

تعداد وبینارهای 
خودارزیابی

تعداد
 استان  ها

تعداد وبینارهای  
مدیریت مالی و ارتباط 

با ذی نفعان

۵۷۶ نفر

۷

۱۰۲

۸

۲۱

۳



افرا جدای از اینکه این مسیر را در آموزش طی کرد، عالقه مند بود تا تجربیات موفق 
موسسات و نهادهای رسمی و غیر رسمی داوطلبانه را  از جای جای این سرزمین بشنود. 

به همین دلیل رادیو افرا و کاربست را راه انداخت. در اولی که اولین پادکست از نوع خود 
در کشور ماست، داستان شکل گیری یک نهاد داوطلبانه را در یک گفتگوی عمیق با یکی 
از بنیانگذارانش مورد واکاوی قرار می داد و در دومی  تجربیات موفق اداره و یا ایجاد 
یک امر داوطلبانه را با موضوعات متعدد در یک برنامه زنده در اینستاگرام همراه با 

مخاطبینش به اشتراک می گذاشت.

تا شنونده داستان های شیرین فعاالن جامعه  بزنید  افرا  به وبالگ  کافی است سری 
مدنی و فراز و نشیب های کار نیکوکاری باشید. کار بست نیز فصل اولش را با  13  تجربه 

بست تا در سال جدید، فصل جدید را با رویکردی نو عرضه کند. 

و  نیکوکاری  اداره مطلوب موسسات  در  تجربه  و  دانش  بکارگیری  برای  گفت وگوهایی 
سازمان های مردم نهاد که جزییات و لینک مستقیم تمامی کاربست ها در وبالگ افرا در 

دسترس است. 

رادیو افرا و کاربست
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اپیزودهای رادیو افرا

اپیزود اول                   قصه خورشید دروازه غار

اپیزود دوم                  شیرآباد و زنان؛ روایت مرضیه خانم

اپیزود سوم                کودکان و زنان مهر و ماه؛ روایتی از افخم صباغ

اپیزود چهارم              خانه میتا؛ روایت مادرانه کیاندخت صالحی

اپیزود پنجم               روایت دختران مهر طه؛ از زبان زهره زارع

اپیزود ششم             خسرو منصوریان؛ راوی قصه احیاء ارزش ها

اپیزود هفتم               قصه توان یاب از زبان فاطمه فرهنگ خواه

اپیزود هشتم            منیر همایونی و قصه کانون فرهنگی کودکان

اپیزود نهم                  قطره تویی بحر تویی؛ روایتی از امیرحسین ظهوریان

اپیزود دهم                قصه بهنام؛ روایتی از زبان لیلی رضایی

اپیزود یازدهم             ایلیا و روایت شکل گیری آن از زبان منیره آرزومندی

اپیزود دوازدهم           انجمن حامیان کودکان کار و خیابان؛ از دیروز تا امروز همراه با خجسته حسینی پور

اپیزود سیزدهم         زندگی پرنده درخت کوچک؛ با میترا امام

اپیزود چهاردهم        ناصر نوربخش و داستان همنوردی در بنیاد سپهر
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گفتگو های کاربست

گفتگوی اول

گفتگوی دوم

گفتگوی سوم

گفتگوی چهارم

گفتگوی پنجم

گفتگوی ششم

گفتگوی هفتم

گفتگوی هشتم

گفتگوی نهم

گفتگوی دهم

گفتگوی یازدهم

گفتگوی دوازدهم

گفتگوی سیزدهم

هیئت مدیره کارآمد

داوطلب خوب را چطور پیدا کنیم؟

مدل های توسعه درون زای خیریه ها در ایران

پایداری فعالیت اجتماعی در سازمان های مردم نهاد

استانداردهای  مدیریت سازمان های مردم نهاد

خالقیت و نوآوری در فعالیت های داوطلبانه

نهادهای مدنی؛ از کار داوطلبانه تا کارآفرینان اجتماعی

ضرورت شفافیت در اجرای موفق کمپین های اجتماعی

صدایی که شنیده می شود )به بهانه روز جهانی داوطلب(

دیگردوستی در شب های دراز )یک گفت وگوی یلدایی(

چطور از تکنولوژی برای توسعه خدمات اجتماعی استفاده کنیم؟

الفبای جمع سپاری در تامین مالی نهادهای مدنی

رسانه های ارتباط جمعی و پوشش فعالیت های سازمان های مردم نهاد



تحقیق میدانی
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موسسات غیر انتفاعی که موضوعات اجتماعی را دنبال می کنند، در صورتی می توانند 
به عنوان بازیگران موثر در این فضا حضور داشته باشند  که در مسائل موسسات 
اواخر  نیست.  مستثنی  داستان  این  از  نیز  افرا  شوند.  عمیق  اجتماعی  داوطلبانه 
سال 1۴00 و در گفتگوهایی که با جمعی از کنشگران مدنی و اساتید دانشگاه داشتیم 
موضوعی ذهن ما را درگیر کرد. افرا، مطالعه ای را برای شناخت شبکه های تخصصی که 
طی دو دهه اخیر در حوزه های اجتماعی فعالیت می نمایند انجام دهد. مستند سازی 
اینکه چگونه شکل گرفته، بر اساس چه نیازی بوجود آمده، چه مسیری را برای موفقیت 

طی کرده اند و در حال حاضر برای توسعه فعالیت های خود چه نیازهایی دارند. 

و بر اساس این نیاز، پژوهشی تحت عنوان »مستند سازی فرایند شکل گیری، تاسیس 
و فعالیت شبکه های موسسات نیکوکاری )مردم نهاد و خیریه( و نیازهای کنونی آنها« با  
مطالعه ۵ شبکه از شبکه موسسات نیکوکاری آغاز شد. شبکه یاری کودکان، شبکه ملی 
تشکل های غیر دولتی معلوالن جسمی- حرکتی، شبکه تشکل های مردمی و موسسات 
خیریه حوزه سرطان، شبکه تشکل های نابینایان و کم بینایان چاووش و شبکه ملی 
موسسات نیکوکاری و خیریه شبکه هایی بودند که مسیر این پژوهش به صورت کیفی 
و بر اساس مطالعه عمیق با آنها به پیش رفت. و امید داریم بهار ۱۴۰۱ قصه هر کدام 

از این شبکه ها رونمایی شوند. 



شروع پروژه واره که راهکاری برای مدیریت مالی و مدیریت ذینفعان موسسات بود از 
ابتدای سال ۹۹ آغاز شد و کار تولید آن تا اواسط همین سال طول کشید و موسساتی 

به شکل آزمایشی در همان سال از آن استفاده کردند. 

در سال ۱۴۰۰ ارتباطات زیادی را با موسسات برای استقرار واره برقرار کردیم اما عوامل 
مختلفی باعث شد که در استقرار این سرویس در موسسات خیلی موفق نباشیم و به 
همین علت در اواخر سال ۱۴۰۰ ناچار به ایجاد تغییراتی در آن شدیم که منجر به حذف 
واره شد. با این حال ارائه نرم افزار سرو و سپیدار به شکل جداگانه با توافقی که با دو 
شرکت داشتیم همچنان ادامه دارد و موسسات می توانند در سال ۱۴۰۱ از آن ها استفاده 

کنند.

واره
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پروژه وب سایت افرا در سال ۱۴۰۰ رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت. امسال توانستیم 
با  وبینارهایی که در خصوص وب سایت برگزار کردیم بیش از ۲۰۰ موسسه را از اهمیت 
موضوع وب سایت برای سازمان های مردم نهاد آگاه کنیم. افرا توانسته تا با ۳۸ موسسه 
وب سایت  سرویس  داوطلبانه  راه اندازی  خصوص  در  سازمان مردم نهاد  و  نیکوکاری 

همکاری کند. 

تیم پروژه وب سایت، جلسات هفتگی و مداومی را برای آموزش سازمان های مردم نهاد 
در خصوص داشتن وب سایتی بروز تدارک کرده است.

وب سایت
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روزهای خوب وبالگ گردی را چه کسی می تواند از یاد ببرد؟ خواندن های طوالنی و یاد 
گرفتن و عمیق شدن و لذت بردن؟

وبالگ افرا از اواخر اردیبهشت ماه در دسترس مخاطبان اعم از موسسات نیکوکاری، 
محتواهای  درج  با  وبالگ  این  که  بود  این  هدف مان  گرفت.  قرار  شرکت ها  و  نیکوکاران 
متنوع به روز شود و مطالب مرتبط با اکوسیستم نیکوکاری در اختیار عالقمندان قرار 
گیرد. افرا به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی به ترغیب سازمان های نیکوکاری برای پیاده 
کردن مدل های استاندارد در حوزه زیرساخت مدیریت از مسیر ارائه خدمات به آنها، 
می پردازد؛ بنابراین تالش می شود که این خط فکری در تولید محتواها پیگیری شود. 
ویژه نامه های  روز،  مقاالت  شامل  که  شده  تشکیل  مختلفی  بخش های  از  افرا  وبالگ 

موضوعی، معرفی کتاب، پادکست ها و کاربست ها است. 

وبالگ افرا

مقاالت مرتبط با ابعاد 
هفتگانه استاندارد افرا

مقاالت مرتبط با 
مسئولیت اجتماعی 

)CSR( شرکتی

مقاالت مرتبط با 
نیکوکاران، موسسات 

نیکوکاری و رویدادهای 
خبری

۲۰

۱۰۵

۱۷۶۸

تعداد کل مقاالت
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مقاالت و اخبار:
پیدا  ارتباط  افرا  افرا مقاالت است که به سه گروه جامعه مخاطبان  اول وبالگ  بخش 
می کند. در عین حال، مقاالت مرتبط با ابعاد هفتگانه استاندارد افرا نیز در این بخش 
افرا  وبالگ  بخش های  از  دیگر  یکی  بیرونی  و  افرا  داخلی  اخبار  درج  می شود.  بارگذاری 
است که متناسب با رویدادهای هر ماه به روز می شود. اطالع رسانی برگزاری وبینارها 
و سمینارهای افرا، بخشی از اخبار مهمی است که در سال ۱۴۰۰ در وبالگ درج شده 
وبالگ  در  و مقاله  از خبر  اعم  افرا ۱۰۵ محتوا  که گذشت،  در سالی  در مجموع  است. 
خود منتشر کرده است. از این میزان 20 مقاله به ابعاد هفتگانه استاندارد افرا )شامل 
حاکمیت سازمانی؛ سرمایه انسانی؛ ارتباطات؛ مالی؛ برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی؛ بهبود 
به موضوع  نیز  را  که گذشت 17 مقاله  در سالی  افرا  است.  فناوری( مرتبط  مستمر؛ 
مسئولیت اجتماعی شرکتی )CSR( اختصاص داد. در سالی که همه دنیا با سویه های 
جدید کرونا درگیر بودند و همه گیری، چالش های زیادی برای کسب وکارها و جوامع آنها 
به وجود آورد، فرصتی نیز برای انعطاف پذیری بیشتر کارهای نیکوکارانه شرکتی فراهم 
شد. ۶۸ مقاله و خبر نیز در مورد موضوعات مرتبط با نیکوکاران، موسسات نیکوکاری 

و رویدادهای خبری در وبالگ افرا منتشر شده است. 

ویژه نامه موضوعی:
ویژه نامه های افرا به صورت فصلی طراحی و منتشر می شود. افرا در سالی که گذشت 
در  ارتباطات  و  »بازاریابی  موضوع  بهار  فصل  در  کرد.  منتشر  فصلی  ویژه نامه   3
سازمان های غیرانتفاعی« عنوان ویژه نامه افرا بود. ارزیابی های کارشناسی حاکی از این 
است که معموال درباره بازاریابی در دنیای غیرانتفاعی ها دو رویکرد وجود دارد. برخی 
رهبران و اداره کنندگان سازمان های غیرانتفاعی ها که اغلب در چارچوب های فکری دیگری 
بازاریابی چه دستاوردهایی  که  این موضوع غافل می مانند  درک  از  دیده اند،  آموزش 
می تواند برای سازمان شان به ارمغان بیاورد و چه کارهایی را نمی تواند برای سازمان شان 
انجام دهد. در مقابل، رهبران سازمان های غیرانتفاعی که آینده نگر هستند، آنچه را که 
در بخش انتفاعی از مدت ها قبل مورد استفاده قرار گرفته است را تشخیص داده و این 
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ویژه نامه ها

موضوع را درک می کنند که بازاریابی عنصری ضروری است.

افرا  ویژه نامه  دومین  عنوان  نیز  غیرانتفاعی«  سازمان های  در  مالی  منابع  »مدیریت 
است که در تابستان 1۴00 منتشر شد. در این ویژه نامه سعی کردیم تا ابعاد مختلف 
مدیریت مالی سازمان  های غیرانتفاعی، نقش و ارتباط مدیریت سرمایه و شیوه های 
این  اصلی  متن  کنیم.  بررسی  را  غیرانتفاعی  سازمان های  در  سرمایه  مدیریت  غالب 
ویژه نامه بر اساس پژوهشی در حوزه مدیریت مالی سازمان های غیرانتفاعی است که 
توسط موسسه مدیریت »پورناپراجنا« زیر نظر دانشکده میسور هندوستان، تهیه 

شده است.

»ضریب نفوذ تکنولوژی در موسسات نیکوکاری« عنوان سومین ویژه نامه افرا است. 
افرا با شعار توسعه زیرساخت نیکوکاری همیشه به موضوع تکنولوژی توجه ویژه ای 

داشته و به تناسب در مطالعات و خدماتی که ارائه می دهد این نکته را مدنظر دارد.
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معرفی کتاب:
در وبالگ افرا سعی شده که به طور متوسط ماهی دو بار معرفی کتاب در حوزه های 
اجتماعی درج شود. در سالی که گذشت به معرفی 22 کتاب پرداختیم که برای همه 
صاحبان ایده های کسب وکار، فعاالن، کنشگران و تسهیلگران اجتماعی، مدیران شرکت ها، 

و به طور کلی همه افرادی که دغدغه اجتماعی دارند، توصیه شده است.
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سال  داریم  سعی  گذشته  سال   ۲ خصوصا  مدت  این  درس آموزی های  از  استفاده  با 
جدید را متمرکز تر بر ماموریت و چشم اندازمان برنامه ریزی کنیم. امیدواریم با ظرفیت 
اعتماد سازمان های مردم نهاد به افرا بتوانیم گامهای بهتری را در جهت اثرگذاری در 
براساس  را  استانداردمان  بعد  سال  داریم  قصد  برداریم.  نیکوکاری  اکوسیستم  کل 
بازخوردهایی که دریافت کردیم ارتقاء دهیم و سرویس  ارزیابی دیجیتال را به سازمان های 
مردم نهاد ارائه کنیم و در کنار آن آموزش های مبتنی براستاندارد را با تنوع و ساختار 
بهتری دنبال کنیم. به همین جهت آمادگی داریم که مثل همیشه در کنار شما و با 
ظرفیت اعتماد شما ارزیابی موسسات نیکوکاری و سازمان های مردم نهاد را در سال 
۱۴۰۱ انجام دهیم و خوشحال خواهیم شد که با اعالم آمادگی شما در همین ابتدای 

سال مسیرمان را مصمم تر ادامه دهیم. 

خبر خوب دیگر این است که ابزار ارتباطی مناسبی را برای ارتباط اثربخش سازمان های 
مردم نهاد با یکدیگر تدارک کردیم که در نیمه اول سال از آن رونمایی خواهیم کرد. 

چشم انداز افرا یک اکوسیستم نیکوکاری پویا و رو به توسعه است که در آن استاندارد 
افرا در حوزه زیرساخت مدیریت و اداره موسسات نیکوکاری، نقش کلیدی در یکپارچگی و 
اثربخشی بیشتر اکوسیستم و رشد مشارکت اجتماعی و اقتصاد نیکوکاری ایفا می کند. 
بتوانیم  ارزیابی  ابزار  و  افرا  استاندارد  از ظرفیت  استفاده  با  بعد  داریم در سال  سعی 
مشارکت سایر ذینفعان خصوصا نیکوکاران را جلب کنیم تا موثرتر نسبت به چشم انداز 

و ماموریتمان حرکت کنیم.

افرا در ۱۴۰۱
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غیرانتفاعی  نوپای  موسسه  یک  عنوان  به  افرا  نهال 
نوآور امروز بلندتر و قوی تر شده است. اعتماد فعاالن 
اجتماعی، موسسات نیکوکاری و نیکوکاران به افرا است 
که به ما کمک می کند و انرژی می دهد که داوطلبانه 
برای توسعه زیرساخت نیکوکاری از راه ترویج استاندارد 
افرا برای مدیریت سازمان های مردم نهاد و موسسات 

نیکوکاری بکوشیم.
می دانیم و امید داریم که با داشتن موسساتی توانمند، 
پیشرو، و دارای بسترهای مدیریت شایسته تحقق اهداف 

نیک خواه این موسسات هم نزدیک تر خواهند شد.

قصه افرا را در ۱۴۰۱ دنبال کنید.
برگ هایی نو جوانه خواهند زد.

طرح هایی نو در خواهیم انداخت. 
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